Course:

Strategic Marketing Management Workshop
การบริ หารการตลาดเชิ งกลยุทธ์
Duration:

1 Day (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
ในสภาพการแข่งขันที่สงู ขึ ้น ลูกค้ ามีความรู้ และความต้ องการเพิ่มมากขึ ้น จึงทาให้ นกั การตลาดนันต้
้ องเข้ าใจในมิติต่างๆ
ของการขายเพิ่มมากขึ ้น เพื่อสร้ างความแตกต่างให้ เหนือชัน้ กว่าคู่แข่ง ทังแนวคิ
้
ดและหลักปฏิบตั ิ ซึ่งเป็ นที่ทราบกันดีว่าใคร
สามารถเข้ าถึงลูกค้ า และกลุม่ เป้าหมายให้ มากที่สดุ ก็จะเป็ นผู้ที่มีโอกาสในชัยชนะมากเท่านัน้ โดยเฉพาะถ้ าใครสามารถที่จะ
ค้ นหาถึงกลุม่ เป้าหมายใหม่ๆ ได้ อย่างเป็ นรูปธรรม ก็จะทาให้ ตนเองนันสามารถที
้
่จะเพิ่มและขยายฐานการขายของตนเองมากขึ ้น
หลักสูต รนี ช้ ่วยให้ เกิ ดความเข้ าใจในพฤติก รรมที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้ า การสร้ างความเข้ มแข็งให้ กับตราสินค้ า การให้
ความสาคัญกับบริ การและสินค้ าเท่าเทียมกัน การสร้ างพันธมิตรทางการค้ า ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ทางการตลาดที่จะพิชิตความ
ได้ เปรี ยบในการแข่งขันในสายตาของลูกค้ า สิ่งเหล่านี ้จาเป็ นอย่างยิ่งที่นกั การตลาดต้ องเรี ยนรู้ และเข้ าใจเพื่อประยุกต์ให้ เหมาะ
กับธุรกิจอย่างได้ ผล และสร้ างโอกาสแห่งความสาเร็ จในการเป็ นที่หนึง่ ซึง่ เป็ นเป้าหมายสูงสุดนัน่ เอง
ประโยชน์ ท่ คี ุณจะได้ รับจากหลักสูตรนี:้
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมได้ ทราบและเข้ าใจในแนวโน้ มทางการตลาดและการกาหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อความสาเร็จของ
ธุรกิจ
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้ ไปใช้ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสูงสุดแก่องค์กร
 ค้ นหากลุม่ เป้าหมายใหม่ๆ และเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเจาะตลาด
 ประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งของคูแ่ ข่งเพื่อขยายฐานการขาย
 พัฒนาแผนการตลาดเพื่อความสาเร็ จทางการตลาด
หัวข้ อการสัมมนา:
 กลยุทธ์ขององค์กร
 ลักษณะของกลยุทธ์ที่ประสบความสาเร็ จในอนาคต
 การเปลีย่ นแปลงองค์กร
 ขบวนการทางการตลาด
 การออกแบบกลยุทธ์ที่มงุ่ สูต่ ลาด (Market Driven Strategy)
 การพัฒนากลยุทธ์ของตาแหน่งทางการตลาด
 การนาเอาแผนการตลาดที่มงุ่ สูต่ ลาดไปปฏิบตั ิ
 ความแตกต่างขององค์กรที่มงุ่ สูต่ ลาดในวันนี ้และพรุ่งนี ้
 การเปลีย่ นจากการมุง่ สูผ่ ลิตภัณฑ์เป็ นการมุง่ สูต่ ลาด
 ทักษะการตลาดแบบเก่า และแบบใหม่ที่ตลาดต้ องการ
 “เรารักลูกค้ าไม่เท่ากัน”
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ทฤษฎีการอยูร่ อดทางการตลาดจากแรงบีบทัง้ 5
การวิเคราะห์คแู่ ข่งขัน
การเป็ นผู้นาตลาด ผู้ท้าทาย ผู้ตาม ควรทาตัวอย่างไร
กลยุทธ์การตังรั้ บ และการบุก เหล้ าเก่าที่เปลีย่ นขวดใหม่
การจับตลาด Nichmanship
การเอาชนะด้ วยข้ อมูล/ข่าวสาร
CRM สู่ TRM
Win back Customer
One to One Marketing สาคัญอย่างไรในอนาคต
Database Marketing
Customer Life Value Concept
การตลาด Internet
กติกาสาหรับการตลาดยุคเศรษฐกิจใหม่ (New Economy)
นวัตกรรม (Innovation) กับการตลาด
WOM ( Word of Mouth Marketing ) การตลาดแบบปากต่อปาก
การตลาด 3.0
การตลาด Social Media

รูปแบบการสัมมนา:
 การสัมมนาหลักสูตรนี ้ มุง่ เน้ นผู้เข้ าสัมมนาเป็ นศูนย์กลาง โดยเน้ นการมีสว่ นร่วมและมีการทา Workshop และบทบาทสมมุติ
พร้ อม VDO ประกอบการสัมมนา
วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
การศึกษา
 บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 พาณิชยศาสตร์ มหาบัณฑิต MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริ ญญาเอก การบริ หารธุรกิจ จากสหรัฐอเมริ กา ( PhD in Management, American University of Human Sciences, USA )
ประสบการณ์ ทางาน
 กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ลัคกี ้สตาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จากัด
 รองผู้อานวยการฝ่ ายขาย บริ ษัท โอสถสภา จากัด
 ผู้บริ หารการขายอาวุโส บริ ษัท เนสท์เล่ ประเทศไทย จากัด
 ผู้จดั การฝ่ ายฝึ กอบรมพนักงานขาย บริ ษัท ยิลเลตต์ (ประเทศไทย) จากัด
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ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาการขาย บริษัท เป็ ปซี่โคล่า อินเตอร์ เนชัน่ แนล เช้ าท์อีสเอเซีย จากัด
ผู้จดั การภาค บริ ษัท พร๊ อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จากัด (พี แอนด์ จี)
ผู้จดั การทัว่ ไป สายงานการขาย บริ ษัท ทีโอเอ จากัด
ผู้จดั การฝ่ ายขายทัว่ ไป บริ ษัท โฟร์ โมสต์ ฟรี สแลนด์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่ และค่ าใช้ จ่าย ในการเข้ าร่ วมงานสัมมนา
วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเข้ าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดังนี ้
1. เข้ าร่ วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้ (ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่ า
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน)
ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าร่วมงานสัมมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
2. เข้ าร่ วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face
Application
ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าร่วมงานสัมมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่ อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork
ค่ าฝึ กอบรม สามารถหักค่ าใช้ จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่ าใช้ จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นไป)

สร้ างสรรค์ หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยี่ยมโดย
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Registration Form
บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมคำแหง 39 แขวงพลับพลำ
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105548037730
* ข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์ )
หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ) ___________________________________________________________________________
บริ ษัท

(ภำษำไทย)______________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ)___________________________________________________________________________

ตำแหน่งงำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ ำย: __________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ที่ทำงำน: ______________________ต่อ____________เบอร์ โทรศัพท์มือถือ:_____________________________
Fax: _________________________________ E-mail: _________________________________________

_____ ____

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์ โทรศัพท์______________________ต่อ__________
ข้ อมูลเพื่อใช้ ออกใบกากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชัดเจนครบถ้ วน เพื่อควำมถูกต้ องของใบเสร็จ/ใบกำกับภำษีที่ท่ำนจะได้ รับ)
ชื่อที่ให้ ระบุในใบกํากับภำษี : _________________________________________________________

ตำมชื่อบริ ษัทด้านบน

ที่อย่ทู ี่ให้ ระบุในใบกํากับภาษี : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
การชาระเงินค่ าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดและสำรองที่นงั่ ได้ ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่ อ 104,105,108,109
วิธีการชาระเงิน
โอนเงินเข้ ำบัญชี บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
ธนำคำรธนชำต
สำขำเอสพละนำด รัชดำ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2 โอนวันที่ ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำสีแ่ ยกศรีวรำ
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9 โอนวันที่ ___________________
ถือเช็คจ่ำยหน้ ำงำนในนำม บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
จ่ำยเงินสดหน้ ำงำน
หากข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว กรุ ณาส่ งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ
Fax มาพร้ อมกับสาเนาการโอนเงินที่เบอร์ 0-2949-0991
*โปรดนาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวันสัมมนา*
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรสำรองที่นงั่ ให้ แก่ผ้ สู ง่ เอกสำรลงทะเบียนครบถ้ วนและชำระเงินแล้ วเท่ำนัน้
 เจ้ ำหน้ ำที่จะแจ้ งยืนยันกำรลงทะเบียนของท่ำนอีกครัง้ หลังจำกได้ รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่ นสำรองที่นงั่ ไว้ แล้ วแต่ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมกำรสัมมนำได้ กรุณำแจ้ งล่วงหน้ ำก่อนวันงำนอย่ำงน้ อย 10 วัน
หากไม่ แจ้ งตามกาหนด ท่ านจะต้ องชาระค่ าธรรมเนียมเอกสารเป็ นจานวน 50% ของอัตราค่ าลงทะเบียน
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